DECLARACIÓ POLÍTICA DE L’ARC LLATÍ
Sobre el Canvi Climàtic i la Sostenibilitat
Assemblea General
Barcelona, 4 de març de 2016

L'Assemblea General de l'Arc Llatí, reunida a Barcelona el 4 de Març de 2016, ha centrat un
dels seus debats sobre el Canvi Climàtic i la Sostenibilitat a l'espai Mediterrani. En aquest sentit
s'ha aprovat la següent declaració política.
Context
El Canvi Climàtic representa un desafiament prioritari a nivell mundial que requereix el màxim
esforç de cooperació entre tots els països i actors per poder aconseguir els objectius de
mitigació.
La Cimera de París del passat novembre de 2015 ha posat en evidència la urgència reconeguda
a nivell mundial de fer front a l'escalfament global a través d'una sòlida política coordinada
entre els diferents estats amb l'objectiu reduir dràsticament les emissions de Co2 i un gran
esforç cap al desenvolupament d'una economia verda que pugui contenir l'escalfament global
al voltant dels 2 graus.
La posició europea en el si de la Cimera de París ha estat determinant. La UE ha agafat un rol
de lideratge clau en les negociacions de la Conferència de París i ha demostrat un fort
compromís en la disminució de les emissions de Co2 i en l'aposta pel desenvolupament d'una
economia verda.
Si la voluntat dels governs mundials ha estat clau per arribar a les conclusions de la COP21 de
París, de la mateixa manera és important el rol dels governs locals en el desenvolupament
d'estratègies concretes de mitigació i adaptació, així com en l'engegada d'accions per a la
reducció de les emissions de Co2. En aquest sentit, els governs locals, des de la Cimera de Rio
de Janeiro de 1992, s'han sensibilitzat progressivament en la temàtica i avui són els actors
principals en l'elaboració i promoció de polítiques, estratègies i legislació que contribueixin a
aconseguir aquests objectius de sostenibilitat mediambiental.
***
El Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) ha reconegut l'àrea Mediterrània
com una de les més sensibles al canvi climàtic. El Mediterrani terrestre i, d’una manera
especial el Mar Mediterrani, necessiten mesures urgents de mitigació i adaptació. D'aquesta
forma, el canvi climàtic es configura com una de les prioritats per a aquests territoris alhora
que els governs de la regió mediterrània es configuren com a actors claus per poder aconseguir
els objectius de mitigació.
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En línia amb la declaració sobre el clima de les autoritats locals del Mediterrani de desembre
de 2014, signada a Marsella pels representants de les administracions locals i regionals, l’Arc
Llatí considera que la lluita contra el canvi climàtic i la conversió cap a una economia verda
representen un veritable repte per als seus territoris i per al conjunt de la Unió Europea.
En aquest sentit, els governs locals reconeixen el seu paper clau en la mitigació i l'adaptació al
canvi climàtic, que es reflecteix en el disseny i impuls d'estratègies centrades a designar i donar
impuls a una estratègia coherent de desenvolupament de les energies renovables (energia
solar, eòlica, i de biomasses) així com estratègies de prevenció de desastres mediambientals i
en la provisió a la ciutadania de les ajudes necessàries per fer front a les possibles emergències
que podria comportar.
De la mateixa manera els governs locals reconeixen que el desafiament que presenta el canvi
climàtic requereix la col·laboració dels actors públics i privats, concretant-se en el
desenvolupament d'accions conjuntes i articulant-se amb tots els nivells institucionals dels
territoris.
En l'específic els governs locals socis de l'Arc Llatí,,
Acullen positivament:
- Les conclusions de la Conferència de les Parts sobre Clima de París 2015 (COP21)
- L’Agenda internacional 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible i, en concret, els seus
objectius de Ciutats i comunitats sostenibles, Acció pel clima i Energia assequible i no
contaminant.
- El rol líder de la UE en les negociacions de la Conferència de les Parts sobre el Clima.
- Els objectius de la nova política d’energia de la UE i els seus objectius de reduir un 40% les
emissions de Co2 pel 2030.
- La proposta d’expansió del Pacte dels Alcaldes a nivell mundial.
Sol·liciten a la UE:
- Crear punts de connexió entre l'Agenda de desenvolupament sostenible 2030 i l'Estratègia
Europea 2020 i 2030 per garantir un creixement sostenible en termes econòmics, socials i
mediambientals.
- Una major coordinació entre els diferents instruments financers que la UE té perquè
s'optimitzin les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
- Una estratègia de mitigació coherent que prengui en consideració l'impacte ambiental de
l'economia marítima i que pugui donar solucions concretes de mitigació que permetin
preservar l'ecosistema del Mediterrani (en línia amb les recomanacions del Projecte MarInAMed- co-finançat pel Programa Med).
- Prestar especial atenció a la situació del Mediterrani en relació al canvi climàtic especialment
reforçant les eines financeres que permetin una adequada cooperació amb el sud del
Mediterrani en accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
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Sol·liciten als governs nacionals:
- Una major descentralització-aplicant el principi de subsidiarietat- i majors recursos humans i
financers per poder desenvolupar i implementar accions potencials de mitigació i adaptació al
canvi climàtic i la reducció de les emissions de CO2.
- Facilitar i promoure l'accés directe als mecanismes de finançament als governs locals.
Es comprometran:
- A assumir els objectius mundials que han estat proposats a la Declaració de la Conferència de
les Parts de París 2015.
- A continuar amb la coordinació i la promoció de les adhesions dels territoris al Pacte dels
Alcaldes per al Clima i l'Energia, que constitueix una de les eines fonamentals per a la lluita
contra el canvi climàtic per part dels governs locals.
- A posar a la disposició de la UE l'experiència i el coneixement dels governs locals per a
l'expansió de la iniciativa del Pacte d'Alcaldes per al Clima i l'Energia cap al sud del Mediterrani,
considerant que involucrar les administracions locals del sud és clau per a l'estratègia de
mitigació i adaptació del Mediterrani (Segons la Declaració de Palmaria de l'Arc Llatí- Setembre
2011).
- A dissenyar les polítiques de desenvolupament concordes amb els criteris de sostenibilitat
econòmica, social i mediambiental de la nostra societat que es basin en la cooperació entre
actors claus en àmbit públic i privat.
- Procurar afavorir i millorar les condicions de vida dels sectors menys afavorits, assegurant el
seu accés als serveis bàsics, a la energia i a l’aigua, donat que aquests son els més vulnerables
al canvi climàtic.
- A emprendre accions de sensibilització de la ciutadania a les problemàtiques del canvi
climàtic, considerant que la presa de consciència activa de la ciutadania és una de les claus per
a la lluita contra el canvi climàtic.
- A fomentar un sistema de governança climàtica basat en els principis de governança
multinivell. En particular, a col·laborar activament amb els governs locals de les àrees urbanes
dels territoris rurals i de muntanya per garantir estratègies i accions comunes capaces
d'afavorir una articulació equilibrada (en àmbits com: el transport, l'eficiència energètica i la
difusió i promoció d'energies renovables i la gestió dels fluxos turístics).
- A renovar el seu compromís d'impulsar la capitalització de les seves experiències i
iniciatives d'accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic i promoció d'energies renovables
a través de la xarxa Arc Llatí.
**********************
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